
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το υπ' αριθμ. 43/02-09-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων 
Αριθμ. απόφασης 748-43/02-09-2022 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, των όρων και του σχεδίου Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και 
εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν περιπτώσεις της παρ. 2 & 4 του άρθρου 391 του 
Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/Α).  
 
Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 02-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:30, συνήλθε σε Έκτακτη  συνεδρίαση, δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 71123/44/02-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, κας  Αικατερίνης Μοθωναίου, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. Αικατερίνη Μοθωναίου  Πρόεδρος       
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς   Τακτικό Μέλος 
3. Ιωάννης Αρμενιάκος   Τακτικό Μέλος  
4. Σταύρος Τραυλός   Τακτικό Μέλος 
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης  Τακτικό Μέλος    
6. Θεόδωρος Χαλικιάς   Τακτικό Μέλος 
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης  Τακτικό Μέλος 
8. Νικόλαος Γκισγκίνης   Τακτικό Μέλος 
9. Ιωάννης Ροντογιάννης  Τακτικό Μέλος 

    
Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου. 
 
Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής  Επιτροπής, κα Αικατερίνη 
Μοθωναίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                          ……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν  στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας διάταξης: 
 
1ο Θέμα: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, των όρων και του σχεδίου Πρόσκλησης σε Διαπραγμάτευση 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147), λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και 
εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν περιπτώσεις της παρ. 2 & 4 του άρθρου 391 του 
Ν. 4957/21-07-2022 (ΦΕΚ 141/Α).  
 
Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης  και καταθέτει 
εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ.  Κωνσταντίνου Ζορμπά, η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα  Καλλικράτης» με το οποίο 
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ- ΟΤΑ Β’. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240 Β΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4083 Β΄/23-11-2017). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4. Το ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβά σεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατά ξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018. 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του Ν. 
4625/2019 (ΦΕΚ139Α’/31.8.2019) «Ρυθμίσεις του  Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία ορίζονται τα εξής: Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την 
απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο 
των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται 
ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό 
επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α’) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)− Δημόσιο Λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 

8. Τις διατάξεις του Ν.3310/2005(ΦΕΚ30/Α΄/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ279/Α΄/10-11-2005) και όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

10. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την υπ’ 
αριθμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την 
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών». 

11. Του άρθρου 33 του Νόμου 4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α/29.07.2020) «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό 
έτος 2020-2021». 

12. Του άρθρου 32  του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) « Προσφυγή στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» 

13. Της με αριθμ. 50025/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) '' Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις  Περιφέρειες'', όπως ισχύει. 

14. Το άρθρο 2 παραγρ.2 Ν.4623/2019, ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 175 
του Ν.3852/2010  περί ορισμού Προέδρου  και μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 

15. Την υπ’ αρ. οικ.71535/28859/13-09-2021 (ΦΕΚ 889/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./14-10-2021) για Παράταση θητείας 
χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και ορισμός νέων χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 

16. Την απόφαση Περιφερειάρχη για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της 
ΠΙΝ με αριθμ. Πρωτ. οικ.76736/31219/29-9-2021 (ΦΕΚ 778/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./17-09-2021). 

17. Την με αριθμ. 2-1/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ περί Εκλογής Τακτικών και 
Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
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18. Την αριθμ. 16-03/21-01-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν, περί Εκλογής 
Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 

19. Την αριθ. 187-31/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί 
έγκριση προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. έτους 2022. 

20. To υπ΄αριθμ. πρωτ.: 19834/10-02-2022 (ΑΔΑ: 9Π31ΟΡ1Φ-ΠΞΔ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου – Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση 
Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Κέρκυρας με θέμα: «Έλεγχος Νομιμότητας της με 
αριθμό 187-31/28-12-21 (ΑΔΑ:Ψ56Β7ΛΕ-Β0Β) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων η οποία αφορά α)την Έγκριση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022 β)τον πίνακα στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022».  

21. Την υπ. αρ. 33-6/2022 [ΑΔΑ: Ψ8ΚΔ7ΛΕ-ΥΒΟ] απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Ι.Ν περί 
έγκρισης του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2022 και 
Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξάρτητα ποσού 
τηρώντας τις κείμενες διατάξεις.  

22. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εγγράφουν σε ξεχωριστές 
πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες 
ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν. (άρθρο 377 του ν.4412/2016,). 

23. Το από 02-09-2022 μήνυμα ηλ/κου ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας- Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Π.Ε Κέρκυρας. 

24. Το ν.4957/21-07-2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 
ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και 
ειδικότερα το άρθρο 391 αυτού (παρ. 2 & 4).  

25. Το γεγονός ότι έως την 22α.7.2022 δεν έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμός για την μεταφορά μαθητών 
έτους 2022-2023 στην Π.Ε. Κέρκυρας. 

26. Την επιτακτική ανάγκη να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών/τριών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής  Ενότητας  
Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α ́147), 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, για την 
Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν 
περιπτώσεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 391 του ν.4957/21-07-2022 (Α΄141), και σύμφωνα με το 
συνημμένο στην παρούσα Σχέδιο Πρόσκλησης. 

 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 
 
 
 
 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία  το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται στην Περιφερειακή Αρχή  επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση με μεθόδευση αιφνιδίασε και δε 
μπόρεσε να γίνει σωστά η διαδικασία. Γι αυτό το λόγο και τονίζοντας την αναγκαιότητα να προχωρήσει η 
διαδικασία της μετακίνησης των μαθητών δήλωσε ότι ψηφίζει λευκό. 
Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης κατέθεσε την πρότασή του, σύμφωνα με την οποία,  θα 
έπρεπε να γίνει συνεδρίαση δια ζώσης διότι το θέμα της μετακίνησης των μαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρό. 
 
Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν: 
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1. Αικατερίνη Μοθωναίου         
2. Κωνσταντίνος Ζορμπάς    
3. Ιωάννης Αρμενιάκος     
4. Σταύρος Τραυλός    
5. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης     
6. Θεόδωρος Χαλικιάς    
7. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης   
8. Νικόλαος Γκισγκίνης    
9. Ιωάννης Ροντογιάννης   
   
   

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό. 
 
                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την   διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α ́147), 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού, για την 
Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2022-2023, που αφορούν 
περιπτώσεις των παρ. 2 & 4 του άρθρου 391 του ν.4957/21-07-2022 (Α΄141), και σύμφωνα με το 
συνημμένο στην παρούσα Σχέδιο Πρόσκλησης. 

 
                                     H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 748-43/02-09-2022 
 

……………………………ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ……………………………… 
 

Μετά τη  συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 
 
 
Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

Κωνσταντίνος  Ζορμπάς 
Αικατερίνη  Μοθωναίου  

           Ιωάννης Αρμενιάκος 
 

Σταύρος Τραυλός 
 
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης 
 
Θεόδωρος Χαλικιάς 

 
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης 
 
Νικόλαος Γκισγκίνης 
 
Ιωάννης Ροντογιάννης 

 
 
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
Νικόλαος Παπανικολάου 
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